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VI PRAVAS^

Ses, kara leganto, Vi pravas! Ni tute ne 
plenumis nian promeson ĝisdatigi la regulan 

aperadon d8 nia organo. Sekve jen Ni, deno- 
ve, estqs devigataj pardonpeti pro Nia mal- 

fruo. Verdire tifoje Ni disponas alibion, 

pli trafe dirite estas ne Ni, sed' HELECO, 

kiu disponas tian alibion. Siatempe kaj su- 
fiĉe oportune Ni sendis la originalajojn por 

la kompostado de la lasta numero de la ja- 
ro 84-a al la koncerna sekcio, sed per iro- 

nio de la sorto tiuj originalajoj malaperis 
ie ajn survoje.

Finfine kaj post streĉa klopodado ĉe di- 
versaj aliaj sekcioj, Ni sukcesis lokalizi 
pian senditaĵon. Do, eble Vi sinsekve ri-ce- 

vos la du numorojn; t.e. la lastan de lq 
pasinta jaro kaj la unuan de tiu nuna jaro. 
Kaj pri ĝisdatigo, kvankam. Ni klopodas kaj 
esperas iam ĝin realigi, Ni ĉifoje prome- 
sas nenion.

= 0= 0 =0=0=0 = 0=0=0=0 =

Bone, post tiu supra kaj certe iom teda 

senkulpigo, Ni ne plu ĝenu Vin.
Eklegu la enhavon de ĉi tiu numero, kiu, 

espereble "kiel kutime", estas diversa, in- 
teresa kaj atentokapta.

Do, kara leganto, Ni fidas je via bonvo- 
lemo kaj kun elkoraj antaŭdankoj ree bonde- 

ziras al Vi la Novan Jaron.
Ni plene konscias pri tio, ke la prezan- 

tado de tiu ĉi numero rezultas iom sensuka, 

sed venontfoje Ni klopodos, kaj espereble 
sukcesos, kompensi la hodiaŭajn mankojn.

Do, ĝis denova renkontiĝo per la venon- 

ta numero!

ADONIS.-
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Lastatempe ni kun ĝojo konstatas, ka nia por-Esperanta laborado ne restas senfruk- 
ta kaj niaj klopodoj en la disvastigado de la Internacia Lingvo ne estas vanaj. Kiel 
pruvo de ĉi tiuj niaj asertoj, ni ĉi sube koncize mencias du niaopinie gravajn okaza- 
ĵo jn pri kiuj kaj la provinca jurnalaro kaj la Gijon-aj Radiostacioj larĝe informis.

Jen la unua:
En nia najbara urbo Avilĉs, kie nia Prezidanto, S-ano. Santiago Nulas, jam de lon- 

ge gvidas Esperanto-Kursojn, oni fondis Esperanto-Asocion, kies estraron konsistigas 
dudeko da gesamideanoj el inter la plej progresintaj kaj entuziasmaj gelernintoj de 
S-ro. Nulas. Tiu nova E-Asocio sin proponas i.a. surpreni la taskon vigligi nian No- 
vadon, tiucele organizante E-Kursojn kaj kulturajn aktojn por disvastigi ĝeneralan 
informadon pri Esperanto, ktp., ktp.

Konsiderante ke la loĝantaro de Aviles konsistas ĉefe el laboristoj de la tieaj 
multnombraj metai- kaj siderurgiaj fabrikoj, temas, niaopinie, pri tre oportuna grun- 
do por nia Novado.

Kaj jen la dua:
En la kadro de "Nercaplana" (elp. "merkaplana") oni okazigis Konkurson por elekti 

la t. roi. "plej bela pupo de la jaro"-n kaj ties koncernajn "honordamo j"-n. Nemkompre- 
neble en tiu Konkurso rajtis partopreni nur infanoj kun siaj pupoj. Nu, nia senlaca 
kaj kuraĝa s-ano. Julio Argŭelles decidis pere de tri el siaj lernantinoj de Esperan- 
to, prezenti grupetojn da pupoj ricevitaj el niaj gesamideanoj tra la tuta mondo, kaj 
al unu el tiaj grupetoj sub titolo "Pupoj el Eŭropo" oni aljuĝis la unuan premion por 
"ensemblo da pupoj".

Ni aevas reliefigi la fakton, ke dum disvolviĝo de tiu Konkurso kaj precipe kiam 
niaj pupoj estis prezentitaj, la deĵoranta prezentistinoj, cetere radioparolistino de 
la loka Radiostacio, tre favore parolis pri Esperanto kaj nia Novado ĝenerale.

En la aldonita fotografaĵo, kvankam ne tre bonkvalita, vi povas vidi la prezentado 
de niaj "Pupoj el Eŭropo" ĉe la koncerna juĝantaro de la menciita Konkurso.

ADONIS,-
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la sindonemaj membroj de la lingva taĉmento "Zamenhof" arestis 

lastatempe en la distrikto de "HELECO", nuu. 39 la lingvoteroristo- 

ĵn, kies cirkonstancaron ni publikigas Ĉi sube:

La t.n. LIA, kiu uzurpas la oficon de s-ino SIA en la J» linio 

de la dekstra kolumno de la paĝo 1.
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La t.n. geedzoj EKSTERA kaj ASPEKTO, kiuj senrajte uzas la fina 

ĵon "n" en la samaj paĝo kaj kolumno, linio 10».

la t.n. DIVIDAS, kiu uzurpas la metion de s-ro APARTIGAS en la 

9» linio de la maldekstra kolumno de la pago 4.

La t.n. AL, kiu uzurpas la rolon de s-ro PBI en la 1? linio de 

la dekstra,-kolumno de la sama paĝo.

La t.n. GABP.OVA, kiu deĵoras en la linio 5» de la maldekstra •• 

kolumno de la pago 8 sen la deviga finaĵo "n".

La t.n. ĜI kaj DAŬROS, duetistoj, kiuj kontraŭleĝe anstataŭas 

s-inon DAURIGOTA en la linio sub la gravuraĵo de la paĝo supre men 

elita.

Estinte Ĉiujn menciitajn arestitojn pokvinfrape sur la kapojn 

per la kvin pintoj de nia verda stelo, ili estis tuj liberigitaj.

Espertargo, la 20-an de .Februaro 1.935

LA ŬEffiOKISARO

AL ZIBJADES.

&
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Nuntempaj problemoj
iie*************************************************------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------
*
*
*
*
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Antaŭe,en la Malnova Kastilio, pres- 

kaŭ ĉiu vilaĝano posedis terpecon pli 

aŭ malpli grandan. En tiu grundo oni ss- 

madis ĉiujare tritikon, hordeon,lento- 

jn aŭ aliajn cerealojn. La rikolto de 

tiuj semoj estis destinita por la la- 

bormankaj vintroj. Tiu senlaboreco es- 

tis kaŭze de la rigora vetero, kiu per. 

mesis neniam agrikulturan laboron,Nun- 

tempe la vintroj ne estas tiom severaj 

rilate al la vetero, sed aliaj gravaj 

problemoj aperis ĉe la vilaĝloĝantoj . 

Evidente la priparolitaj rikoltoj es- 

tis gardataj, "kiel oro en drapo", ĉar 

ili jam signifis la trankvilecon de la 

familio dum la longaj vintraj tagoj.

Hodiaŭ tiu socia panoramo vilaĝa 

ŝanĝiĝis. Pro la mekanizado de laagri- 

kulturaj laboriloj kaj la t.n. progre- 

so, tiuj terlaboristoj devis forlasi si- 

ajn vilaĝojn kaj migri en la grandajn 

urbojn, kie ili fariĝis industriaj kaj 

konstruaj laboristoj ne kvalifikitaj.

Almenaŭ en tiu parto de la Malno- 

va Kastilib, kie mi naskiĝis, preskaŭ 

ĉiu vilaĝano posedis la menciitan ter- 

pecon. Mi ne scias, kiamaniere oni a- 

tingis tiun socian stadion,sed .bone mi 

scias, ke Kastilio estis la lando de la 

Kasteloj, do de la feŭdala epoko.

• Estis kutimo inter la laboristoj, 

kiuj posedis tiun terpecon, interkon— 

senti kun pli granda terposedanto,kiam 

Ĝi tiu dungis ilin. La laboristo ĉiam 

postulis plugadon kaj rikolton de sia 

malgranda terpeco kaj kolekton de gre- 

no.

En iuj kazoj, en tiu postulo eĉ cni 

klarigis, ke la prizorgo de la faldado 

kaj draŝado de la greno devas okazi en 

la plej adekvata momento, jen ekzemploj: 

la semado, nepre devas okazi ne tre mal- 

frue, por ke la semitaj grajnoj ne fros 

tiĝu. La faldado de la greno ne devas 

fariĝi tre frue, ĉar eble ĝi ankoraŭ ne 

estis sufiĉe sekigita. La draŝado ne - 

devus okazi tre malfrue, ĉar je la fi- 

no de Aŭgusto ofte estas ŝtormoj kaj - 

la pluvo povas difekti aŭ malbonigi 

la grajnojn de la greno. Evidente tiuj 

kontraktoj aŭ interkonsentoj ĉiam es- 

tis parolaj kaj ĝenerale ili estis ple. 

ne realigitaj. Se iam tio ne okazis,la 

vilaĝaj kritikoj estis ege severaj,lad 

tikoj, kiuj tre maldignigis la kulpan- 

ton kaj lia reputacio restis tre kri- 

pligita.

Sed la vivo evoluas, laŭ onidiro , 

kaj tiu bazo de kunvivado malaperis.La 

laboristoj devis vendi sian proprieton 

kaj dometon kaj migri apud la grandaj - 

kamenoj de la industrioj, kie ili pene 

aĉetis etaĝon.

Multaj el tiuj migrintoj ne povis 

forgesi la tiel nomatan eta patrujo kaj 

la nostalgio al siaj terpecoj kaj al la 

malnova vivformo trenas ilin indiferen- 

taj tra la stratoj de la grandaj urboj. 

La plej junaj pli bone adaptiĝis al la 

urbaj kutimoj, sed tiuj, kiuj venis mez_ 

aĝaj aŭ eĉ maljunaj, avide serĉas pla- 

con por gui la sunradioj, kiuj bruligis 

iliajn vizaĝojn kaj kiujn ofte ili mal- 

benis. La konversaciado kun samvilaĝa- 

noj, kiuj ankaŭ estis devigataj forlasi 

la vilaĝon, estas unu el la plej dezira- 



taj plezuroj. Tamen kaj malgraŭ tiu 

nostalgio, en mia opinio ĉiu migran 

to pliboniĝis sian vivon. Eĉ loĝan- 

te en tiuj malampleksaj etaĝoj ili 

estas pli confortaj ol en siaj mai-' 

novaj dometoj. Sed en tiu ŝanĝo de 

vivo estas io, kion la migranto ne 

akceptas: tio, ke ne estis li kiu 

elektis la novan vivoformon. Li es- 

tis forigita de sia propra hejmo , 

kaj tio evidente plaĉas al neniu.

Malpacience oni atendadis dum 

dekunu monatoj de la jaro, por al- 

menaŬ reveni al la vilaĝo dum unu 

monato. Babili kun tiuj kuraĝuloj, 

kiuj restis en la vilaĝo estas unu 

el la preferataj distriĝoj, de la 

porokaza reveninta migrinto.Oni re- 

memoras ĉiujn mortintojn kaj oni en 

vicigas la novajn naskiĝintojn. Ge- 

edziĝoj kaj alvenoj de novaj vilaĝa 

noj havas specialan reliefon.Si ti- 

uj babiladoj estas kiel ŝnuroj, ki- 

uj ligas la vilaĝon al estonteco.

La idoj de tiuj migrintoj ha- 

vas alian penson pri la vilaĝo. Por 

ili la vilaĝo estas io nekompreneb- 

la kaj ili multe miras, ke ankoraŭ 

estas personoj, kiuj loĝas tie, kie 

ekzistas nenio interesa, kompare al 

la urboj. La idoj .de la migrintoj - 

ne ĉiam akompanas siajn gepatrojn , 

ili sin prezentas, en la vilaĝo,ki- 

el superajn personojn.

Sed nun, pro la labora situa- 

cio, kiun ni travivas en la indus - 

trio, la iamaj migrintoj denove ser. 

Ĝas aliajn horizontojn, aŭ pli bo- 

ne dirite, la antaŭan horizonton,la 

vilaĝon.

La nuna situacio socia rilata 

al la laboro kaj al la ekonomio,pre. 

zentas al tiuj antaŭaj vilaĝanoj, kiuj 

iumaniere perforte fariĝis urbanoj,no- 

vajn problemojn. Tiuj migrintoj,multaj 

el ili en la sojlo de la pensiiĝo,per- 

dis sian laborpostenon kaj, plej grave, 

la perspektivojn trovi alian okupon aŭ 

laboron. En la menso de tiuj maljunaj 

migrintoj restas la ideo reveni al la 

vilaĝo, sed, kion fari tie ? La propri, 

eto malaperis, eĉ la dometo heredita - 

de la gepatroj ne plu ekzistas, kaj la 

laboro malabundas. Tamen, resti en la 

urbo sen ia projekto por la estonteco, 

estas absurde. La nostalgio aperas pli 

forte ol neniam. Tiu situacio akriĝas se 

la filoj, ĉu edziĝintaj aŭ ĉu ne, ankaŭ 

ne laboras. La malfeliĉa migrinto revas 

al ĝardeneto, en kiu li povus semi le- 

gomojn, kies aldono al la pensio donus 

al li trankvilon, ĉiam ĉirkaŭate de la 

malnovaj amikoj kaj rememoroj. Tio es- 

tas la granda lukto de la laboristaro , 

kiu pro diversaj kaŭzoj sociaj iras no- 

made tra la vojo de la vivo.

Multaj el tiuj, iamaj vilaĝanoj - 

poste farinĝintaj urbanoj, revenas al 

siaj naskiĝlokoj. Oni vendis la etaĝon 

aĉetitan post grandaj penoj dum multaj 

jaroj. Kaj laŭ eblecoj, oni aĉetas loĝe- 

jon en la vilaĝo, sed la posedo de ĝar— 

deneto por sin helpi en la hejma ekono- 

mio ne eblas, kaj ĝi restas kiel revo . 

Tamen en multaj okazoj tiuj revenintaj 

vilaĝanoj povas trovi pruntedonitan aŭ 

luatan grundan terpecon, kien ili iras 

ĉiutage. Denove la suno varmigas iliajn 

^vitantajn korpojn, sed la pensoj de ti- 

uj renovaj terkulturistoj estas aliaj ol 

tiuj antaŭaj, post la travivita urba - 

sperto.

Sed la familio restas disdirita,rom. 

pita. La filoj ne deziras iri al tiuj vila* 

►



ĝoj. La kampo havas nenian intereson 

por ili. Preskaŭ ĉiam, se la filoj es- 

tas memstaraj eĉ senlaboraj, ili pre- 

feras resti en la urbo. Tiuokaze la 

gepatroj ne vendas la etaĝon, kaj ilia 

reveno al la sopirata vilaĝo fariĝas 

multe pli komplika. Evidente la filoj 

pravas, se en la urboj ne ekzistas - 

laboreblecoj, en la vilaĝoj tiom mal- 

pli. Tio ja estas unu el la grandaj 

nuntempaj problemoj de nia socio, kie 

la progreso ne ĉiam signifas veran fe- 

liĉon por la homo, precipe kiam la - 

progreso estas diskriminacie distri- 

buata.

LUIS SERRANO PEREZ (SABABELL)

Konkurson "Reĝidino Kristina".En Vie- 

no li havas malsukceson ĉar li estis 

alvokita de siaj gepatroj pro malsano 

de sia avo. Li revenis ĉi tien sen paa? 

topreni en la Konkurso de Akordiono. 

Li ankaŭ estis invitita ĉeesti al di- 

versaj festivaloj: Bulgario, Sovetunio 

kaj Japanio, al kiuj li ne povis iri 

pro studado.

Jen nia juna artisto; en sia mal- 

longa vivo li atingis tiajn altajn gra 

dojn de meritoj kiam estas nur 15-jara.

JULIO ARGUELLES

ĈIULANDAJ PACPROPAGANDILOJ SERĈATAJ

Samarkanda Esperanto-Klubo organizos en Majo 1985 novan granskalan 

porpacan ekspozicion kaj letervesperon submote "PACON AL LA PLANEDO TE- 

RO" dedicita al la 40-jariĝo de Venko super hitlera faŝismo. Tiucele la 

organizantoj kolektadas tiulandajn porpacajn afiŝojn, (infan) desegna- 

ĵojn, fotojn, insignojn, gluafitojn, leterojn pri paco kaj pacmovado kaj 

tiujn ceterajn propagandilojn.

Bonvolu sendi tion, laŭeble baldaŭ al: IBTERKLttBO "ESPERANTO"

SU - 703000 SAMARKAND 

abon. jat. '76 

UZBEKISTAN - USSR

Al tiu helponto ni sendos respondleteron kaj laŭdezirajn uzbekajn 

memoraĵojn.

Represo kaj nacilingvaj anonctradukoj petataj.



Kvin kaboj kaj unu raketo

Plenlunis kaj la kvin katoj kunvenis sur la tegmento. La ka- 
toj multe satas la plenlunon, ĉar ĝi sugestas al ili teleron da 

lakto.

- Tutcerte ĝi estas el lakto! —asertis unu el la miaŭ-uloj.

- Eble ĝi estas el neĝo — aldonis alia.

- Ĝi devas esti el lakto — samtempe ekkriis la ceteraj.

Tiel naskigis .la ideo. Se la luno konsistas el lakto, granda 

festeno atendas la katon, kiu havos la fortunon ĝin atingi.

- Ni devas konstrui raketon!

Ĉu vi opinias, ke la katoj ne povas esti kosmonaŭtoj ?

El malnova balailo kaj granda kermesa petardo, ili konstruis 

kosmoŝipon en nur malmultaj minutoj.

- Ek al la luno, felisoj ! — kriis Gratulo, kiu fariĝis la 

estro de la ekspedicio.

Gratulo ekbruligis la meĉon de la petardo kaj la kvin katoj 

sentis la fortan skuon de ekflugo.

- Jen ni flugas !
Vere, la improvizita kosmoveturilo levigis super la tegmenton.

Subite, eksploda bruo ekestis sub iliaj kruroj, kaj la katoj

svenfalis.

- Fajro ! Mi brulegas ! — kriis unu.

- Ni falis sur la sunon ! — aldonis alia.

La flamoj ĉirkaŭis ilin. Lavango da akvo mirakle savis la ka- 

tojn el la forbrulo.

- Nu, sed ni troviĝas en la kuirejo de mia hejmo ! —ekkri- 

is Gratulo.

Tiel estis. La katoj falis tra la kamentubo guste sur la faj- 

rujon, kaj la mastrino de Gratulo savis ilin el la katastrofo per 

kruĉo da akvo
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(Beatnikoj el....
.... italio

ASTI
( Junularmemoraĵoj )

Kaj do adiaŭ., verdaj herbejoj, 
dolĉaj piemontaj montetoj ! 
Adiaŭ longaj kulturadoj 
de vigla kamparana labora 1 
Dum el vi rapide mi foriras , 
ega kunaĵo da pripensoj 
tumulte kaj ade min agitas.
Mi fine revidis vin, gastama urbo, 
gardejo de miaj ĵunaĝaj iluzioj, 
kun koro plena de emocio, 
pro tiuj foraj memoraĵoj, 
sed Ĉiam vivantaj kaj nunaj, 
de mia junuleteoo gaja, 
kiuj en vi estas entenantaj.
Mi revidis la stratojn, kaj la korsojn, 
piedpremis silenteme kaj lante, 
absorbigite en mil plaĉaj rememoroj, 
la pavimon de la konata vojo. (1)
Mi vizitis la klostron, iam tiel karan, 
la korton, la studejon, la templon; 
revidis min timema infano 
trapasi hezitante tiujn sojlojn.
Kaj la vizaĝoj de 1' antikva gento, (2) 
ho, estis ĉiam la samaj, 
kvankam iom sangitaj t
Sed perforte la vagonaro 
rapide min trenas foregen,

► 
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kaj vualo de nostalgia malĝojo 
kovras la Ĉarmajn memoraĵojn.

CARMELO CIMINO, Roma, 25 - 12 - 84

( Poezia konkurso "Internacia Amikeco 1.984" )

RIMARKO n® 1: "la pavimon de la konata vojo" estas la kor- 
oo Vittorio Alfieri en urho Asti, kle staris kaj staras ankoraŭ 

la instituto de la tiel diritaj "Padri Giusepplni di Asti", sidejo 
de la lernejo mez-supera (gimnazio kaj liceo klasika) de mi frekv- 

entita dum mia pasinta junuleco.

RIMARKO n® 2: "kaj la vizaĝoj de 1' antikva gento"estas la 

vizaĝoj de la iamaj personoj (studkunuloj, instruistoj kaj estroj), 

kiujn mi revidis iom Sangitaj pro la pasinta tempo.

Tiu-oi liriko estis skribita okaze de mia vizito al la lo- 

ko j de mia pasinteco en Asti, kiujn mi revidis, post multaj jaroj, 
kompreneble tute emocie kaj kun profunda nostalgio. Kaj la longa - 
vagonaro, reportinta min hejmen (al Romo), plimultigis la doloron 

pro la disigo el la kara Asti, gardejo neforgesebla de mia iama 

studenta feliĉa vivo.

#

(daurigo de la paĝo 7)

- Nun, pafu vin for ! — gruntis la virino, dum ŝi prenis 

la "kosmoveturilon" en siaj manoj kaj komencis bati la kosmonaŭ 

tojn per la balailo.

Tiel finigis la aventuro de la kvin katoj, kiuj de tiam - 

sentia nenian deziron vojagi al la luno.

El la libro "La ludema baleno" ,

eldonita de "Susaeta", tradukis:

MiSjo Brako Bona, omage al:

Marjorie Boulton,

sinjorino de la katoj, de la

faktoj kaj la fantazioj.



MONDFAMAHODA ARTISTO

je la

kaŭze -de lia fa-

Bristol en la -

estis

siaj

mondfame konata, 

historion parto-

prenante en angla urho

Intemacia Festivalo okazinta tie; ĉi 

tiu invito estas pro gajni la Nacian -

Malgranda historio de Ĝi tiu knabo. 

Li estas pianisto kaj akordionisto, no- 

miĝas JOSE RAMON MENDEZ MENENDEZ, raski- 

ĝis en Villablino (Ledn) minvilaĝo de nia 

najbara provinco, sude de Asturio, 

dato 8 Decembro 1.969.

Lia studado komencis kiam li 
6 jarojn aga,. Ĝi tie en Ĥifion, ĉar 

gepatroj translokiĝis tien kiam lia aĝo 

estis malgranda (6 monatojn). Ili loĝas 

nun en la strato Daniel Cerra, 9.

Sub la aŭspicio de sia patro Ramon 

Mendez, muzika instruisto, li studas en 

la Muzika Lernejo de HiSon, alternigas - 

sian studadon de muziko kun elementala - 
lernejo, li faris la karieroj de piano - 

kaj akordiono kune, atingante la gradojn 

de profesoro je la du specialaĵoj.

Jam 8-jara, li partoprenis en tele- 

vida programo titolita "LA MUZIKA MONDO" 

en la 19 ĉeno, nacia elsendo; li ankaŭ - 

partoprenis en diversaj lokaj festivaloj 

pro bonfaro.

Je la aĝo de 10 jaroj li gajnis la 

1 on premion nomatan "CASA VIENA", regio- 

na entrepreno de muzikiloj kaj mebloj , 

kiu havas gravajn vendejojn en la Ĝe- 

faj urboj; li partoprenis en infana ka- 

tegorio. Post kiam li atingis 12 jarojn 

konkuris kaj gajnis la unuan premion en 

Nacia Artkonkurso, infana kategorio,no- 

mata "Infanta Cristina" (Reĝidino Kris- 

tina).

En la jaro 1.983 (13-jara) li atin- 

gis la unuan premion de la sama "CASA 

VIENA", sed nun estas aĝlimo en la kon- 

kurso.Ĝi tiu premio estis por piano.

La akordionaj premioj, kiujn li a- 

tingis estis tri: Naciaj Konkursoj , en 

la jaro 1.979, la unuan premion de Na- 

cia Artkonkurso de Akordiono, 2-an pre- 

mion en la konkurso "S.M.Reĝino Sofia", 

japo 1.980; je la sekvanta jaro, en sa- 

ma konkurso, li gajnis la 1-an premion.

Kiom sia ordinara vivo estas sim- 

pla, kiel alia infano, sed kun plenumaj 

taskoj pro la studado en la du aspektoj. 

Mi konsideras, ke la tempo okupata por 

praktiki muzikon kaj la normala studo 

de E.G.B. kaj B.U.P. plenigas preskaŭ 

dek horojn; restas al li malmulte da - 

tempo por ludi kun aliaj infanoj.

Siaj geamikoj konsideras lin,kiel 

kelkaj knaboj pliaj inter ili en ilia 
rondo kun granda miro, 

mo kiel muzikisto, jam

Li grandigas sian



BONAN APETITON!

^5r

TOMAT-KREMA SUPO

INGREDIENCOJ: 3/4 1. da lakto

3/4 1. da akvo

30

30

1

30

1

1

g. da butero

g. da faruno

tekulero da sukero

laura folio, lau volo

ladskatolo da tomata kaĉo

Salo kaj pipro

En kaserolo varmigu la buteron kaj fritu la cepon

Aldonu la farunon, miksitan kun iomete da lakto, suke- 

ron, laŭran folion, salon,pipron kaj la reston de la

lakto

Kuiru kaj kuiretu dum 15 ĝis 20 minutoj aii ĝis ki-

la saŭco densiĝas, kirlante de tempo al tempo

En alian kaserolon metu la tomatkaĉon, la akvo kaj

kuiru kirlante de tempo al tempo

Aldonu la blankan saŭcon, kuiru ĝis ĉio estu bone

miksita
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DbŭRAJOJ
SOLVOJ AL LA ENIGMOJ APERINTAJ EN LA 

. 41a NUMERO DE •HELECO"

KĴADOENIfflŭ:
HORIZONTALE:
1) Zodiako. 2) Frakto.Areolo.
3) Sen Jen. 4) Atentataj ono.
5) Olfakto.
VERTIKALE:
A) Oriento. B) Fonto.Ut11a.
C) Akaro.Pakto. Ĉ) Alterni.’ 
ASSJLENIgKU:
1. - 1) Ukulelo. 2) Kanoto. 3) Unika.

4) Loko. 5) Eta. 6) Lo. 7) 0.
2, -1) Defendi. 2) Eburio. 3) Fuŝi a.

•FELIĈAN KUSTNASKAN FESTON KAJ NOVAN 
JARON®.

HORIZONTALE:
1) Doktrino celanta animan perfektigon per 

korpaj rlgoraĵoj..
2) Kultura domo, kie arti stoj, bel etri stoj 

au scientistoj pralegas.Arbedo kun bril- 
kolcraj, 5 stamenaj, ofte kunelf ornaj. 
floroj en ucbelsimila infloresko.

3) Veni en malsanecan malkreskon au niskres- 
kqp de organo.

4) Ankikva ereka monereto.
5) Diablo,kiu alprenis formon de viro por 

kuniĝi kun vlrino.Enesto en la sango da 
tre diversaj toksaj substancoj, kutime 
eliminataj en la urino.

6) Sinpla okulo de multaj artropodoj.
7) Iompostiome disvolviĝi; regule kaj lauha- 

ture kreskadi alifcrr.iĝante.Piulo vivanta 
en soleco.

8) Pli-malpli forta ruĝeco de la haŭto,erup- 
clo ordinare formita da makuloj, sed ne 
de papuloj au veziketoj, kaj trovebla en

KJBMANIO:
La petataj literoj estas: E,N,0,P,U,T 
kaj la vortoj lde lli ĉeestas: 1) Po, 
2) Eno, 3) Enue, 4) Puno, 5) Paro kaj 
6) Puto.

uitaj infektaj malsanoj.
VERTIKALE:
1) Radioaktiva elemento, atompezo 230, atomnumero 20, izotopo de torio. 2) Ŝirmita kontraŭ 

hfekta malsan).- 3) Maniero , en kiu fu au io sin prezentas al nia vido.“anovro, per Idu 
atakanto kaŝas sin, por surprizi kaj pli facile kapti ĉasaĵon au venki malamikon. 4) Mo- 
difita stato de oksigeno, produktata per la efiko de elektro kaj diferenca de tiu gaso 
per karakteriza odoro kaj pli forta oksidiga kapablo, Og. 5) Mezurunuo de premo pri gasoj 

. iu vaporoj.Parto de kavaleria regimento, komandata de oficiro havanta rangon inter kapi- 
tano kaj subkolonelo. 6) Cilindroforma kuglego kun ogiva pinto, pafata de kanono kaj en- 

; tenanta pulvoŝargon, kiun eksplodigas tempa au perkuta fuzeo. 7) Tiri el lu au io agra- 
blan distron.Montrl slan penson au senton per paroloj, gestoj, au aliaj audeblaj au vi- 

j deblaj signoj. 8) Parto de la ovodukta kanalo de la inaj seksorganoj de diversaj anlma- 
loj, en kiu restas la ovo dum sia evoluo en la patrina animalo. 9) Pisi. .

Q&upc> duliteroj

Tiu ĉi kvadrato olena da literoj 
enhavas sas nociojn de tsi tologiaj 
dl/ln/oj. Serĉu Ilin.
Por la calu vi pova» legi horl- 
zontale, vertikale kaj eĉ aiago- 
nale en ambaŭ direktoj sed ne 
transsaltu literojn.

La du apudaj iauŝajne egalaj bildoj 
havas inter lli ses diferencojn. Ĉu 
vi kapablas ĉiujn trovi ?

Castil

Torea

Torre del Oso 
folladi tonda

^-.flamnjo de Bulnet 

de la Torre

rorre doi 
tarnizoso |

//aranjo de Du/nei 

T<7« t de ia Torre '

Fer>a Castri
foi Iaai ton rta

< Ttrrtde


